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Všeobecné InForMace



Komu je  průvodce 
určen?
Jak už napovídá název, průvodce je určen 
zejména těm, kdo již mají nějaké zkušenosti 
s pohybem v horách a mají potřebnou 
kondici. Nenajdete zde ani krátké nenáročné 
procházky, ani vyčerpávající výčet všech 
cest. V tomto průvodci naleznete výběr 
těch nejhezčích túr, které vás provedou 
po lávkách a žebřících nad vodopády v 
hlubokých soutěskách a zavedou vás na 
horské hřebeny a vrcholy.

Návod k  použití
V první části si povíme něco o Malé Fatře, o 
živočiších a rostlinách, kteří se tu vyskytují, 
o uzávěrách některých turistických cest, o 
počasí a dopravě do Malé Fatry. Následuje 

výčet horských chat, útulen a míst vhodných 
k bivakování a nezapomeneme ani na 
možnosti ubytování v penzionech nebo 
hotelech. Putování po horách může usnadnit 
seznam pramenů v blízkosti hřebene. 
Nakonec se podíváme, jaké alternativy 
ke klasické papírové mapě nám přinesla 
moderní doba a jak je využít.

Druhá část je věnována samotným túrám; 
popis každé z nich se skládá z několika 
částí:

• Krátká charakteristika – pomůže s 
rozhodnutím, zda túra odpovídá tomu, 
co máte zrovna chuť podniknout.

• Vzdálenost, čas a nastoupané metry – 
obtížnost túr není klasifikována žádnou 
číselnou stupnicí ani jinak. Posouzení 
náročnosti je ponecháno na vás. Na 
obtížnější pasáže je upozorněno v 
textu. Uvedený čas vychází z vícero
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Chleb a Hromové z luk na Šútovem



O Malé  Fatře
Malá Fatra je navzdory svému názvu čtvrté 
nejvyšší slovenské pohoří a malá vlastně 
není ani z hlediska rozlohy ‒ je dlouhá přes 
50 kilometrů a místy je i okolo 15 kilometrů 
široká. Rozkládá se v severozápadní části 
Slovenska na ploše 549 km2 mezi Kysuckou 
vrchovinou, Velkou  Fatrou, Turčianskou 
kotlinou, Strážovskými vrchy a Žilinskou 
kotlinou.

Její hřeben se táhne zhruba od jihozápadu na 
severovýchod. V půli ho řeka Váh rozděluje 
na takzvanou Kriváňskou Malou Fatru 
(podle nejvyššího vrcholu Velký Kriváň) na 
severozápadě a Lúčanskou Malou Fatru 
(podle nejvyššího vrcholu Velká lúka) na 
jihovýchodě. Zatímco nejnavštěvovanější 
Kriváňská Fatra je velice členitá a rozmanitá, 
Lúčanská část se vyznačuje rozlehlými 
hřebeny, které jsou a travnaté nebo porostlé 
lesem.

Národní  park  a 
ochrana přírody
Díky pestrému geologickému složení, 
rozmanitému reliéfu a také díky bohatství 
rostlinných a živočišných druhů, jež s nimi 
souvisí, byla velká část Kriváňské Malé Fatry 
v roce 1967 vyhlášena chráněnou krajinnou 
oblastí a později, v roce 1988, Národním 
parkem.

Fauna

Z živočichů zde žijí například medvěd hnědý, 
vlk obecný, rys ostrovid, kočka divoká, vydra 
říční, orel skalní, sokol stěhovavý, výr velký, 
puštík bělavý, čáp černý, tetřev hlušec, zmije 
obecná, užovka stromová, čolek velký, čolek 
karpatský, kuňka žlutobřichá, pstruh obecný, 
otakárek fenyklový, jasoň červenooký, 
tesařík alpský nebo roháč obecný.
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Chata na Grúni (973 m)
Leží nedaleko hlavního hřebene pod 
vrcholem Poludňový Grúň na křižovatce 
čtyř značených cest. Tři z nich vedou z 
Vrátné doliny, konkrétně ze Štefanové 
(1:15), Starého dvora (1:10) a od spodní 
stanice kabinkové lanovky do Snilovského 
sedla (0:50). Čtvrtá cesta vede přímo z 
Poludňového Grúňa (0:50). I když to odtud 
není na chatu daleko, je nutné předem 
zvážit, jestli vám nevadí sestoupit k chatě 
500 výškových metrů a druhý den je opět 
vystoupat, chcete-li pokračovat dál po 
hřebeni.

• Internet: www.chatanagruni.sk
• E-mail: chatanagruni@gmail.com
• Telefon: +421 903 524 200, +421 904 367 

434
• Nocleh se snídaní: od 13 €
• Noc ve vlastním stanu u chaty: 1 €

Chata pod Chlebom (1 423 m)
Nejvýše položená horská chata Malé Fatry 
se nachází pod vrcholem Chleb, nedaleko 
Velkého Kriváně.Díky své poloze přibližně 
uprostřed Kriváňské části hřebene je 
strategickým místem pro přespání během 
hřebenovky a jiných vícedenních túr.

Přístup z hřebene je možný dvěma cestami: 
po zelené značce ze Snilovského sedla 
(0:25) nebo po žluté ze sedla u vrcholu 
Hromové (0:30). Nejkratší cesta na chatu z 
Turčianské kotliny vede po zelené značce ze 
Šútova přes rozcestí Zajacová (3:00). Delší, 
ale hezčí výstup je po modré značce z Rieky 
okolo Šútovského vodopádu a Mojžíšových 
pramenů (3:30).

• Internet: www.chatachleb.sk
• E-mail: chatarka@chatachleb.sk (rezervace 

pouze e-mailem nebo formulářem na webu)
• Telefon: +421 905 861 042
• Nocleh v pokoji s ložním prádlem: 10 €
• Noc na půdě ve vlastním spacáku: 8 €
• Noc ve vlastním stanu u chaty: 1 €
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Chata na Grúni

http://www.chatanagruni.sk/
http://www.chatachleb.sk/


M apy

Papírové mapy
Sehnat papírovou mapu Malé Fatry není 
problém ani v Čechách, ani na místě.

V ČR ji seženete ve velkých knihkupectvích 
a v některých outdoorových prodejnách. A 
samozřejmě i v mnoha e-shopech. 

Na Slovensku ji koupíte třeba na větších 
benzínových pumpách v okolí nebo na vícero 
místech v Terchové.

I nternet
Z pohodlí domova můžete jednotlivé túry 
nebo rovnou celou dovolenou naplánovat u 
počítače s pomocí map dostupných zdarma 
na internetu.

www.turistickamapa.sk ‒ turistická mapa 
Slovenska s velmi dobrým plánovačem 
a užitečnými vrstvami, jako jsou chaty a 
útulny, prameny, lavinové dráhy a fotky. Po 
bezplatné registraci se zpřístupní import/
export tras a další funkce.

www.mapy.cz ‒ známá česká mapová 
služba, která nedávno rozšířila turistickou 
mapu o Slovensko. Na turistickém plánovači 
kromě informací o vzdálenosti a výškovém 
profilu trasy oceníte zejména export do KML 
nebo GPX formátu bez registrace.

Google Earth je aplikace, která je zdarma 
ke stažení na adrese www.google.com/earth 
a pomocí plastického modelu a leteckých 
snímků velice věrně zobrazuje vzhled 
krajiny. Umí pracovat se soubory KML/KMZ, 
které jsou součástí průvodce, a vykreslí je v 
terénu. Poradí si i s importem GPX tras.
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http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=malá+fatra+turistická+mapa
http://mapy.hiking.sk/?zoom=10&lat=6294825.66125&lon=2103360.86847&layers=B00FFTTTTTFFFFFFTT
http://mapy.cz/turisticka?x=18.9980091&y=49.1811898&z=10
http://www.google.com/earth


túry
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1) Malý Rozsutec (1 344 m)
2) Velká Rozsutec (1 609 m)
3) Osnica (1 363 m)
4) Velký Kriváň (1 709 m) z Šútova
5) Velký Kriváň (1 709 m) z Vrátné dol.
6) Kraviarske (1 361 m)
7) Malý Kriváň (1 671 m)
8) Suchý (1 468 m)
9) Velká lúka (1 476 m) - Via Ferratou 
10) Kľak (1 352 m)
11) Hřebenovka



Mnoho lidí tvrdí, že Velký Rozsutec je nejhezčí vrchol celého Slovenska. To je poměrně odvážné 
tvrzení, ale titul nejhezčí vrchol Malé Fatry se mu upřít nedá. Když k tomu přidáte úchvat-
nou výstupovou cestu po lávkách a žebřících úzkými kaňony Jánošíkových dier, dostanete 
překrásnou túru, kterou by byla velká škoda opominout.

Výchozí/cílový bod:
 

Štefanová

Trasa (čas):
 

Štefanová  --  Vrchpodžiar (0:30)  --  Podžiar 
(0:35)  --  pod Pálenicou (1:10)  --  pod Tesnou 
Rizňou (1:20)  --  pod Tanečnicou (2:15)  --  sedlo 
Medzirozsutce (2:35)  --  Velký Rozsutec (3:45)  
--   sedlo Medziholie (4:45)  --  Štefanová (6:00)

Voda, občerstvení:
 

koliba Podžiar, pramen u sedla Medzirozsutce, 
pramen pod sedlem Medziholie

Velký Rozsutec (1 609 m)

Velký Rozsutec

12,5
km

6:00
h

1050
m
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sezoně zakoupit občerstvení. Za kolibou 
překročte potok k rozcestí Podžiar (715 m), 
kde odbočíte vpravo na modře značenou 
pěšinu, vedoucí prvních pár minut loukou. Za 
ní vás pěšina zavede do lesa, do horní části 
Jánošíkových dier nazývané také Horné 
diery.

Zde vás čeká výstup podél Hlbokého 
potoka, který zde vytvořil úzké skalní 
soutěsky, četné vodopády a skalní útvary. 
Cesta mnohdy vede po lávce přímo nad 
potokem nebo po žebříku nad vodopádem. 
Najdou se i skalnaté úseky, pro jejichž 
bezpečné překonání přijde vhod ocelové 
lano, které je místy upevněno ke skále.

Takovým terénem budete stoupat až k 
rozcestí Pod Pálenicou (900 m), kde se 
údolí rozšíří. Mírným stoupáním pokračujte 
po modré značce na rozcestí Pod Tesnou 
Rizňou (935 m), kde odbočíte vpravo do 
menšího údolí a opět překonáte několik 
žebříků a lanem zajištěných úseků. Asi 
po jedné a půl hodině a 250 metrech 
nastoupaných Tesnou Rizňou se stoupání 
zmírní a vyjdete z lesa na louku s krásným 
výhledem na Malý Rozsutec.
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Jak  se  tam dostat
 

 » Ze Žiliny autobusem přes Terchovou 
do Štefanové ve Vrátné dolině (zastávka 
„Terchová,,Vrátna Štefanová“).

 » Autem ze Žiliny po silnici č. 583 do 
Terchové, odtud skrz Tiesňavy do Vrátné 
doliny do Štefanové. Hned na okraji je 
velké placené parkoviště.

Z parkoviště na začátku Štefanové (625 m), 
kde zastavuje i autobus, se vydejte po žluté 
značce přes most a na následující křižovatce 
odbočte vlevo. Pokračujte v chůzi po silnici 
asi 200 metrů a na další křižovatce odbočte 
opět vlevo. Po několika desítkách metrů 
skončí asfalt, cesta vás vyvede z vesnice a 
začne zvolna stoupat. Po několika minutách 
odbočíte ze široké cesty vlevo na pěšinu, 
která se po krátkém stoupání lesem opět 
napojí na širokou polní cestu. Vydejte se po 
cestě vlevo, a po 200 metrech dojdete do 
sedla Vrchpodžiar (745 m).

Ze sedla následuje krátký sestup po žluté 
značce ke kolibě Podžiar, kde je možné v 

Výhled z Velkého Rozsutce 
na Stoh a sedlo Medziholie



Za okamžik minete rozcestí Pod 
Tanečnicou (1 184 m), dalších několik minut 
půjdete lesem a ocitnete se na druhé louce. 
Zde je nepříliš dobře označená odbočka k 
prameni, který je jen několik metrů vlevo od 
cesty a vede k němu vyšlapaná pěšinka. 
Pramen není příliš vydatný a není dobré na 
něj v pozdním létě a začátkem podzimu příliš 
spoléhat. Od pramene je to již jen něco málo 
přes 100 metrů do sedla Medzirozsutce (1 
200 m).

V sedle odbočte vpravo na červeně 
značenou stezku k vrcholu Velkého 
Rozsutce (1 609 m). Při výstupu ze sedla 
na vrchol se překonává převýšení přes 
400 metrů a výstup trvá asi hodinu a 
půl. Cesta vede zpočátku lesem, později 

kosodřevinou a až těsně před vrcholem se 
objeví několik skalních úseků, které však 
nejsou nijak obtížné ani nebezpečné. Z 
vrcholu je překrásný výhled nejen na Malý 
Rozsutec, Stoh, Osnicu, Poludňový 
Grúň, Velký a Malý Kriváň a další vrcholy 
Malé Fatry, ale i vzdálenější Velký Choč, 
Západní Tatry, Velkou Fatru, Nízké Tatry 
nebo Babí horu na Oravě.

Sestup do sedla Medziholie (1 185 m) vede 
po červené značce a zejména ze začátku 
je skalnatý, strmý a místy i exponovaný. V 
náročnějších částech je sestup usnadněn 
řetězy. Pokud vám nedělaly problém žebříky 
Jánošíkových dier, neměl by pro vás být 
problém ani výstup na Rozsutec a sestup 
z něho.
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Jánošíkove diery - Horné diery



Kousek od rozcestníku v sedle Medziholie, 
směrem do sedla Osnice, je pramen, kde si 
můžete doplnit vodu. Ze sedla pokračujte po 
zelené značce zprvu mírným klesáním, se 
skalisky Rozsutce po pravé ruce; sestoupíte 
do bukového lesa, kde je klesání už o něco 
prudší. Po necelých dvou kilometrech 
minete rozcestí Šlahorka (950 m) a po 
dalších sestoupaných metrech se dostanete 
do řidšího lesa s úzkými loukami nad 
Štefanovou, s občasnými výhledy na část 
Vrátné doliny.

Na začátku vesnice projdete okolo prvních 
chat a u chaty Pod Lampášom se napojíte 
na asfaltovou cestu. Po 200 metrech na 
křižovatce odbočte vlevo a za několik 
okamžiků stanete zpět na parkovišti, odkud 
jste vycházeli.
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Alternat iv y
 

 » Při náhlém zhoršení počasí můžete v 
nástupu na via ferratu přerušit výstup a 
pustit se po svážnici vpravo. Po necelé 
půlhodině dojdete na žlutě značenou 
cestu, nedaleko pod rozcestím Hodinov-
ka.

 » Pokud vás nepřízeň počasí zastihne v 
sedle Medzirozsutce nebo se na výstup 
na Velký Rozsutec necítíte, můžete to do 
sedla Medziholie obejít modře značeným 
traverzem (1:00) a ušetřit tak mnoho času i 
nastoupaných metrů.

 » Túru je možné zahájit i z Bieleho Potoka 
od hotelu Diery po modré značce a 
projít přes Dolné nebo Nové diery (žlutá 
značka) a na popisovanou túru se napo-
jit na rozcestí Podžiar (0:45). Podrobněji v 
túře Malý Rozsutec.

Jánošíkove diery - Horné diery
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Velký Rozsutec

Řetězem zajištěný úsek na V. Rozsutci
Řetězem zajištěný 

úsek na V. Rozsutci


